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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَ﴿ أَعطَيناك واحنَر. رِإنا ِلربِّك . فصل
اَألبتر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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..اإلهداء

اَألفَاِضل شيوِخي ..إىل
السَّلَف ..بِقيَِّة

اخلَلَف يف الطِريِق ..وأَمِثلَِة
الثاين املقَدَِّم أحفاِد ..وإىل

السَّقّاف حممَِّد بِن عبِدالرَّمحِن املربِّي ..الشَّيِخ
األرِض ـارِق مش يف املنتِشرِة حضرموت مدرسِة أَفذاِذ أَحِد

..ومغاِرِبها
منَاِذِج على التَّعرُِّف يف الرَّاِغِبني ـن((وإىل م ـيت ال السَِّفينِة
هلَك عنها ختَلف ومن جنَا ..)) رِكبها

املؤلف
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احلال ..شاهد

فُ كُلهم م،النَّاس ـ الِعل إىل قَراُء
العمل، إىل فَِقري م ـ والِعل
العقْل، إىل حمتاج والعملُ
التَّوِفيق، إىل فَِقري والعقْلُ

باِطلٌ، عمٍل بال م ـ ِعل وكُل
هباٌء، ِنيٍَّة بال وعمٍل م ـ ِعل وكُل

مردود، سنٍَّة بال وِنيٍَّة وعمٍل م ـ ِعل وكُل
خسرانٌوكُل ورٍع بال وسنٍَّة وِنيٍَّة وعمٍل م ـ ..ِعل

السقاف عبدالرمحن الشيخ
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م ـ سل وآله عليه اللّه صلى حممد
الزهراء وفاطمة طالب أيب بن علي

احلسني
العابدين زين علي
الباقر حممد
الصادق جعفر
العريضي علي

حممد
النقيب عيسى
املهاجر أمحد
عبيداللّه
علوي
حممد
علوي

قسم خالع علي
مرباط صاحب حممد

علي
املقدم الفقيه حممد
الغيور علوي

الدويلة موىل حممد
السقاف(  الرمحن عبد )الشيخ

السكرانأمحد عقيلأبوبكر عبداللّهشيخعلي
احملضارحممد إبراهيمجعفرحسنعمر علوي
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ـا، آثاره ـود الوج يف فتعددت مواِهبه، تعدَّدت الّذي للّه احلمد
املرسلني، سيد على والسالم والصالة ـمارها، ث البسيطة يف وطابت
ـيدنا س ـود، موج ـرف وأش واجلود، الفضل معدن املتقني، إمام

احلام عبداللّه بن ـاوسحممد األش ـحابه وأص آله وعلى احملمود، د
والورود احلشر يوم إىل بإحسان هلم التابعني وعلى .األسود،

ـال ورج اجملد مناذج ِمن جديد منوذج األعزاء القراء فإىل بعد أما
أطراف من طرف يف عاش عليه، اللّه عاهدوا ما صدقوا الذين العهد

األقد وحتيطه والرعاية، العناية حتفّه واألمناليمن الصدق االت ار
.واإلخالص

ـقفه، س ـت حت الكُلّ فاستظلّ ـماً عل عصره أهل يف اللّه أظهره
العال، أوج املتعلقني جلّ به فارتقى ـماً سل ـمريدين لل اللّه وأبرزه
ـوي عل ـي ـن ب السادة طريق يف ومسي قطفه، جنيات من ونالوا

وال الفتح من يديه على كان ـما ل الثاين، ـمقدم الرباين،بال ـمنح
قواعد وأرسى والدور، القلوب وعمر األمور، زمام على قبض وقد
األعصار ممر على لنا وبقي املربور، الصادق والعمل م ـ بالعل الطريق
ومثلِه شبهِه إىل ونتطلع وأعوانه، الشيطان على بآثارها ننتصر حجة



 

  )١٤(

ـداء االهت يف رغب ومن باقي، والساقي وعنفوانه، وعزمه حزمه يف
والتوفيق املنح اللّه وِمن الكمال، بأهل وِحلق املنال، نال به اهتدوا مبا

الوكيل ونعم حسبنا وهو حال، كل يف .     والثبات

وشيخ زمنه، يف املقتدين قدوة العامل، م ـ العال الشريف السيد هو
واإلمي اإلسالم علوم جامع عصره، يف املترقيالعارفني واإلحسان، ان

املتحقق املنان، الواحد امللك من والوهيب الكسيب الفتح جبدارة فيها
سيد جده ـمراتب ل وإرادة ومهة وفعالً قوالً املتبع العرفان، حبقائق
ـه ل وانفتحت منازع، بال الكربى الوالية له انعقدت عدنان، ولد

بن عبدالرمحن قواطع، أو حواجز بال املريدين ـوىلقلوب م حممد
بن حممد املقدم الفقيه األعظم األستاذ ابن علوي بن علي بن الدويلة
بن قسم خالع علي اإلمام ابن مرباط صاحب حممد اإلمام ابن علي
ـن اب ـاجر امله ـد أمح بن عبيداللّه بن علوي بن حممد بن علوي
الصادق جعفر اإلمام ابن العريضي علي ابن النقيب حممد بن عيسى

اإلما ـامابن اإلم ـن اب العابدين زين علي اإلمام ابن الباقر حممد م
أمجعني عنهم اللّه رضي الزهراء وفاطمة علي اإلمام ابن .احلسني
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سنة ترمي مبدينة الشيخ٧٣٩ولد على العظيم القرآن وحفظ ـ، ه
ـد، والتجوي ـرآن الق علوم وأتقن اخلطيب، حممد بن أمحد م ـ املعل

والل الفقهية املتون مجيع ـةوحقق نعوم ـذ من نشأته وكانت غوية،
امل يف ـريعة الش ـوم وعل ـرآن الق مساع بني وهو ـزأظفاره ـ لن

دقائق على عينه انفتحت املواقع هذه ومن واحللقات، ـمجالس وال
م ـ فل وحقيقة، وشريعة وصرف وحنو آلة من املعارف وفنون العلوم
ففقهت منه، آيب أو طلب إىل ذاهب وهو إال ار وال ليل عليه مير
العادات أشرف ملكاته واستوعبت الوسائل، أنبل الذهنية مدركاته
والزم ـراً، مبك ـاحلة الص األعمال على حرصه وكرب والفضائل،
والده جمالس يف وخاصة العلوم، وحتقيق ـمراجعات وال املطالعات
ـوزة ح يف كلها العلوم مؤلفات وكانت ـمه، ومعل مربيه ومكتبة

قي حىت مشاخيه، من ومجلة حيفظ: لوالده أن كاد ـوجيز((إنه ))ال

تقريرمها،))املهذب((و جمالس وحضور ومطالعتهما تردادمها لكثرة
يف ـه قلب ـوارق ش ـطعت س الذي والشوق الذوق جو إىل إضافة
نفوس عليه ـمرَّنُ ت اليت السلوكية اجملاهدات وطول ومراتبه، جوانبه

وجما وأوراد أذكار طول من األحقاف، بالد يف فكراألشراف لس
ـات ومقام األحوال أهل بكالم وحال قلب وترقيق وشكر وذكر
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خرد. الرجال علي بن حممد السيد عنه :قال
األماثل الشيوخ حرب الصفا وحبر والزهد التقى والسخاجنيد واجلود
ـل األرام واأليامى اليتامى )١(وغيث ـهم أجل ـوم العل أرباب وأستاذ

إ الوصف هذا مبثل إنسان يوصف ـرهالولن عص يف ارتقى وقد
اخلالفة ـرهمرتبة وعص زمنه أهل له وخضع األلوية، له وعقدت ،

ـقاف الس عبدالرمحن الشيخ اإلمام سيدنا حال كان وهذا ومصره،
الحقاً سيأيت .كما

عبدالرمحن الشيخ حياة يف عظيم أثر األكابر الشيوخ لعناية كان
ومعارف فهومه تشكلت ومنهم ـهالسقاف، مواهب تفتحت وعنهم ه،

م ـ ـع انتف من أجل من أن التراجم كتب وذكرت واستعداداته،
علي بن حممد اإلمام الدويلة((والده ـع)٢())موىل وانتف ـذ وأخ ،

املعروف املقدم الفقيه ابن أمحد ابن علوي بن حممد العالمة بالشيخ
العمائم(( الشيوخ))بصاحب من مرتبته يف .ومن

                                                           
األصل١٨٨ص))الغرر(()١( يف تراجع طويلة وهي ،. 
الروي(()٢(  .١٤١ص))املشرع
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سب يف رحل وزيركما أيب غيل إىل فاجته م، ـ العل من االستزادة يل
ـه علي ـق وحق ـكيل باش سعد بن حممد العالمة الفقيه لقي حيث

القشريية((و))اإلحياء(( .وغريها))العوارف((و))الرسالة
ـنوات س ـه والزم باعباد بكر أيب بن حممد الشيخ عن أخذ كما

ي ـاد باعب حممد الشيخ وكان مجاً، انفاعاً به ـيخوانتفع الش م ـ عظ
وجيله . )١(عبدالرمحن

                                                           
يفذ)١( ذلك مثاله) ٥٩-٥٨: ٢())اجلوهر((كر بن: مبا ـمة سل أيب بن حممد قال

كثري ـارف: أيب الع الفقيه على فدخلنا شبام، إىل وزير أيب آل بعض مع صعدت
ـه عن ـه اللّ رضي عباد أيب بن بكر أيب بن حممد الرباين م ـ العال اخلبري تعاىل باللّه

عبدالرمح بالشيخ إذ جلسنا ـما فل ـزوره، ـىن عل يستأذن عنه تعاىل اللّه رضي ن
على أنه م ـ عل إذا له ذلك يفعل وكان بنفسه، الفقيه إليه فخرج املذكور، الفقيه

قال أصالً، قبله إليه خيرج أحداً يدع وال سريره،: الباب فوق جلسا طلعا ـما فل
يف ـارة ت ـائق، الف العجيب الغريب بالكالم عنه اللّه رضي الشيخ م ـ تكل م ـ ث

واحدة،احلقيقة ـمة بكل م ـ يتكل م ـ ول يديه بني مطرق والفقيه الشريعة يف وتارة
ـا ورجع الظهر صلينا ـم ث الظهر، وقت إىل الضحى من ذلك على يزاال م ـ ول
ما مع ما مكا ورجعا العصر صلينا ـم ث العصر، صالة إىل كان ما على ما مكا

االصفرار إىل . كان
و قدره جاللة مع املذكور الفقيه عبدالرمحنوكان للشيخ يتواضع مرتبته علو

الطويل وباعه النهاية، درجات يف الشيخ ـمكن ت من م ـ عل ـما ل عنه اللّه رضي
ـان وك ـذ، الناف وتصريفه الفاخرة ومقاماته الظاهرة وكراماته الوالية، أحكام يف
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على ا وآال العربية علوم من قسطا ا وأخذ عدن إىل رحل ـم ث
وأتقن األصول م ـ عل يف وبرع ِكبَّن، سعيد بن حممد القاضي الشيخ
واحلديث، التفسري وعلوم والبيان املعاين م ـ عل وكذا املعقول م ـ عل

اطال به وله إال عصره علوم من ـماً عل يترك م ـ انتفاع،ول ومنه ع
حبقوقهم قائماً هلم حمباً متأدباً لشيوخه متواضعاً كان ذلك .ومع

الغاية بلغ أنه سلوكه أول يف جماهداته عن التراجم كتب يف ورد
والعبادات، الصوم وكثرة املباحات، من والتقلل األوقات، حفظ يف

القرآن قراءة يف الليل آخر من ورده إن ـدارحىت مبق صالته يف بلغ
م ـ ـ ث ـد، للتهج النعري شعب إىل خيرج حيث يوم، كل مصحفني

يف ورد كما بعد فيما حاله الشفاف((صار ـرر((و))اجلوهر ))الغ

بالليل وأربعاً بالنهار ـمات خت أربع يقرأ .وغريها
ـى عل يصعب حيث زماننا يف العجب يثري هذا مثل أن شك وال

ـمة خت يقرأ أن إذااجملتهد ـدد يتب العجب ولكن اليوم، يف واحدة

                                                                                                                             
الدَّرس على يقَدِّمه وكان ـم، العل يف عبدالرمحن الشيخ مشايخ املذكورمن ةالفقيه

عنه تعاىل اللّه رضي سبِقه على كُل الدرسة باقي ويبقى سبقوه، .  وإن
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تكونت اليت املكتسبة واالستعدادات الفطرية املميزات يف تأملنا حنن
ـان االطمئن ـول وط ـمرار، االست بفعل الصاحلني هؤالء نفوس يف
ـى عل ـات اآلي ـو تل اآليات اندرجت حىت واالستذكار، بالقرآن

ا ـل أه هذا عند يسمى ما وهذا ويسر، بسهولة مألسنتهم ـ ـ لعل
ـدة م يف ـوي فينط اللسان على القرآن اللّه يسهل أن وهو بالطي،
ـن ب ـمان عث كسيدنا السابقني حياة يف ومثله هذا ثبت وقد قليلة،
ـروى ي ومثله الطواف، يف القرآن م ـ خيت كان أنه ورد الذي عفان

وغريه الشافعي اإلمام .عن
ال السقاف عبدالرمحن الشيخ اإلمام سلوك يف التفرد يصلوهذا

العزلة إىل مياال أمره بداية يف كان أنه ورد بل فقط التالوة حد عند
حامالً هود اللّه نيب شعب إىل الذهاب خيتار وقد الناس، عن والبعد
زيادة، أو شهراً الزمان من فيمكث الزاد، من وقليالً وأوراده كتبه
ـة التربي ـهج من ـن م يتجزأ ال جزءاً كانت التأملية الظاهرة وهذه

اجملاهدةال طريق أراد ـمن ل حضرموت مدرسة يف والعملية ـمية عل
سبلَنا﴿ لَنهِدينَّهم ِفينا جاهدوا .﴾والِّذين

ـاً التزام ـيخ الش نفسية يف العالية اجملاهدات هذه ـمرت أث وقد
ـة مرتب قلبه داخل يف وأسست ـمندوبات، وال بالواجبات مسؤوالً
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اجلاد اإلميانية املواقف قيلالختاذ حىت ـم: ة، ـ العل يف جماهداته إن
ـى عل قام إذ زفافه، ليلة حىت العمل مكيال يف تنقص م ـ ل والعمل

أنعمه على مواله شاكراً متبتالً متهجداً .)١(عادته

ـبابه ش منذ السقاف عبدالرمحن الشيخ ورحالت أسفار تكررت
رحالته يف وأخذ وعدن، والغيل ـمكال وال الشحر منإىل مجلة عن

وأمره شأنه وظهر وأجاز عصره ـماء .عل
ـم ـ العل دروس متصدراً اإلقليم، حرم إىل املطاف آخر يف وعاد
ومقداره قدره وارتفع والعام، اخلاص له أذعن وقد الطريق، وجمالس
والبالد ـماء للعل املتعددة زياراته خالل من استفاد وقد األنام، بني

به تتفرد أن جيب ما الطريقاملختلفة ثوابت من حضرموت مدرسة
ـة وتقوي ـدين املري ـمكني ـ ت عاتقه على فأخذ التحقيق، وقواعد
ـة املعرف لنيل وأرواحهم عقوهلم ووجه والعمل، م ـ بالعل عالقتهم
ورد حىت وتدرس، تؤخذ أن جيب كما ولغةً وتفسرياً وحديثاً فقهاً

يف الظاه))الغرر((عنه م ـ عل عن احلديث استغرق رمبا ـىتأنه ح ر
                                                           

الروي(()١(  .١٤١ص))املشرع
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الكالم على يعرج أن يلبث ما م ـ ث ذلك، حنو القلوب جمامع حيرك
ـني ب ـزان املي كفة يعدل حىت القلوب وأعمال الباطن م ـ عل من

.احلالني

كرسي على السقاف حممد بن عبدالرمحن الدين وجيه الشيخ برز
و العمر، مقتبل يف مبكراً والعملية ـمية العل ـهاخلالفة علي ـف الت

ـتظلوا واس وعلومه، معارفه من واستفادوا ـمنتفعون، وال املريدون
ـن م الطلبة إليه ورحل اآلفاق يف صيته فطار فهومه، وارف بأفياء
األرض ـرق مش من والفتاوى الرسائل إليه ومحلت األصقاع، شىت
ـالكاً س ومسائله ورسائله وإجاباته أحواله كل يف فكان ا، ومغر

اجلادة ـوبمسلك موه وكان مادة، عن مادة كل ومفصالً مبيِّنا
ـد وحيتش ـة، الدقيق م ـ ـ العل مسائل تقرير يف احلجة قوي الذكاء

يف تقريره على ويف))البسيط((و))الوسيط((الطالب ـزايل، الغ لإلمام
ـمهذب((شرحه و))لل إسحاق ـمحرر((أليب ـارة))ال عب لطف مع

املشكال غامض على مفيد ووقوف إشارة، ـاوحسن جيليه حىت ت
.للطالب



 

  )٢٢(

تالمذته وحيدو والباطن، الظاهر ـمي عل بني باجلمع يعتين وكان
ـة مراقب يف اجلهد بذل مع والعمل م ـ بالعل ـمام االهت إىل ومريديه

ـه قول ـذه تالمي على أماله ومما والصدق، واإلخالص إن: (املوىل
الظاهر أعمال من اراً تعدل الباطن أعمال من و)األوقية ال(، ـن م

قرد فهو ورد و)له بذَكَر(، فليس أذكار له ال و)من م(، ـ ـ ل ـن م
حياء))اإلحياء((يطالع فيه و)ما يقرأ(، م ـ ل ـمهذب((من ـا))ال م

املذهب قواعد و)عرف دب(، فهو أدب له ال و)من كُلهم(، النَّاس
ـاج حمت ـلُ والعم العمل، إىل فَِقري م ـ والِعل م، ـ الِعل إىل إىلفُقَراُء

وكُل باِطلٌ، عمٍل بال م ـ ِعل وكُل التَّوِفيق، إىل فَِقري والعقْلُ العقْل،
ـنٍَّة س ـال ب ـٍة وِنيَّ وعمٍل ـم ِعل وكُل هباٌء، ِنيٍَّة بال وعمٍل ـم ِعل

خسرانٌ ورٍع بال وسنٍَّة وِنيٍَّة وعمٍل ـم ِعل وكُل ).مردود،
صاحب ذكر)١())املشرع((وذكر السقاف عبدالرمحن الشيخ أن

أن احملضار عمر الشيخ ولده فعزم الفقه، فضل درسه أيام بعض يف
ـس اجملل انقضى ـما فل العلوم، من غريه ويترك الفقه يف عمره يفين

وقال عمر: ناداه م.. يا ـ معه الفقهاء إن القلوب، أعمال يف اجتهد
أعمال من وأوقية جذوة، الصوفية ومع منقَبس ارا تعدل الباطن

                                                           
  .السابقاملصدر) ١(



 

  )٢٣(

الظاهر .أعمال
يف ـم))الغرر((ورد ـ عل يف قرأ السقاف عبدالرمحن الشيخ أن

األخرى العلوم سوى كتاباً مخسني املطهرة .)١(الشريعة
آخر يف واختذ أشهر، ستة من حنوا هود اللّه نيب عند جياور وكان

م ويقرأ ـمع يست وهو جهراً القرآن عنده يقرأ قارئاً أوائلعمره عه
وقت يدخل ال وكان شاب، كأنه تراه صالته إىل قام وإذا اآليات،
أكثر املسجد يف يتهجد وكان املسجد، يف وهو إال املفروضة الصالة

.)٢(الليل
اخلطيب حممد بن علي الشيخ ـيخ: وقال الش ـيخنا ش ـت مسع

يقول عنه اللّه رضي السقاف اليوم: عبدالرمحن يف القرآن أقرأ كنت
قالوالليلة ـمات، خت سبع أو ـمات خت ـمان ـيخ: ث الش وكان

وأربع بالليل أربعا املذكورات ـمات اخلت هؤالء يقرأ عنه اللّه رضي
ـمة ـ وخت الظهر، وقت إىل الصبح صالة بعد ـمتان خت بالنهار،

و الظهر بني يقرفيما ـالةؤالعصر ص بعد ـمة وخت ركعتني، يف ها
أُسطوانة كأنه بالليل يرى وكان القيامالعصر، كثرة .من

                                                           
 .٣٩٦ص))الغرر(()١(

الشفاف(()٢(  ) .١٠٧: ٢())اجلوهر



 

  )٢٤(

يف ـد الزه من قصوى غاية على السقاف عبدالرمحن الشيخ كان
ـمر ـ الت من الزكاة يفرق قد إنه حىت إليها، االلتفات وعدم الدنيا
بل تورعا، أصابعه من ـمر الت يلعق فال ـمساكني وال الفقراء على

ـماء بال يغسله أو .ميسحه
ولهو وسلفه، أهله عادة على والزراعة اليدوي العمل إىل مييل كان

ـة خنل غرس إذا وكان وغريها، ـمسيلة وال ترمي يف غرسه كثري خنل
املسماة أرضه يف أما ياسني، سورة غرسها عند ـي((يقرأ ))باحبيش

ذلك جعل ـم ث كاملة، ـمة خت يقرأ غرسة كل ـمام ت بعد فكان
أو من املوجودين على ويسبحواصدقة ويهللوا يقرأوا أن على الده،

ـد بع روحه إىل ذلك ثواب يهبون م ـ ث معلوم، بعدد ليلة كل اللّه
بنات وست ـني ـن ب ـمانية ث يومئذ أوالده وكان .موته،

ـن م ـة متفرق أحناء يف مساجد لعشرة بناؤه اخلرية مشاريعه ومن
ـار عق ـن م ـه حبق يقوم ما مسجد كل على ووقف حضرموت،

ز وال ـقافوأرض، الس مبسجد املعروف مسجده مساجده من ال
ـيخ للش ـوبة املنس ـبوعية األس احلضرة تقام وفيه اليوم، إىل بترمي



 

  )٢٥(

السيد)١(السقاف رعاية حتت القرآن حتفيظ حلقات اآلن فيه وتقام ،
بسعد املعروف العيدروس علوي بن .)٢(حممد

بالسقاف تسميته على عصره أهل مسوأمجع من عليه كان ـما ل
واختلفت معنوياً، سقفاً عصره ألهل صار حىت املرتبة، وعلو اهلمة

فقيل التسمية، سبب يف املؤرخني ـه: رواية إلخفائ بذلك مسي إنه
ـقف س ـت حت ـمستور ـ كال فكان زمانه، أهل عن حاله حقيقة

قيل حىت واخلمول، م: التواضع ـ ـ ول ـه لنفس حاالً يدع م ـ ل إنه
و شهرة وقيليطلب الكراهة، أشد يكرهه وكان مقاماً، مسي: ال إنه

                                                           
يف) ١( الشاطري يف٢٦٤ص))األدوار((ذكر ـرتني م ـد تعق املذكورة احلضرة أن

ـباألس جل ـم ث وأحفاده، أبناؤه فيها اإلنشاد يتوىل واخلميس، االثنني ليلة بوع
سة املتوىف العيدروس احلسني بن أمحد العالمة مصر٩٦٨حفيده من منِشِدين ـ ه

إىل وأحفادهم هم املهمة ذه وقاموا عرفان، وآل بامصري آل يسمون عرف ومن
 . اليوم

مسجد) ٢( إمام العيدروس سعد مهمالسيد وله مصاحله، وعلى عليه والقائم السقاف
مريم، أيب بقبة القرآن حلقات على واإلشراف والطريق، املسجد خدمة يف عالية
شاء إن قريباً النور إىل طريقها جتد أن ونأمل عديدة، فنون يف مفيدة مصنفات وله

 . اللّه



 

  )٢٦(

حباله زمانه أولياء على سقَف ألنه املظلل)١(بذلك كالسقف فصار
.هلم

ـذه ه له مجعت قد واألحوال املقامات يف ترقيه مراحل أن ويبدو
احلال إخفاء من املذكورة الصفة على كان أمره بداية ففي املعاين،

ويف الستر، يف ـعوالرغبة موق له اللّه واختيار وظهوره بروزه مرتبة
زمانه أهل على حاله سقَف .الصدارة

كالمه بعض يف فيها يقول عبارات ـتح: وله يف م ـ ـ فل اجتهدنا
النفس معرفة إىل رجعنا حىت العظيم بالفتح ما: ويقول. علينا واللّه

داراً ـيت ـن ب وما ومال، وولد أهل من اللّه غري إىل التفات لقليب
ذلك بفعل أُمرت وقد إالّ مسجداً .وال

خري: ويقول كل نيل إىل والتوفيق العوائق ترك القلب .)٢(دواء
والربوز الظهور مرتبة يف أن: ويقول ـا وظنن احلالج على اطلعنا

ـى عل ـا واطلعن كسر، ا وليس ترشح فوجدناها كسراً بزجاجته
مجيل بن واطلعنا)٣(الغيث مقاله، فوق حاله بنفوجدنا سعيد على

                                                           
.١٩٠ص))الغرر(()١(
ص)٢( السابق  .١٩١املصدر

يف)٣( ص))اجلوهر((قال مجيل بن الغيث ـي : ٦٥عن عل ـن ب حسن الشيخ كان



 

  )٢٧(

أيب بن أمحد على واطلعنا ، حلاله موافقاً مقاله فوجدنا باحلاف عمر
حاله فوق مقاله فوجدنا .اجلعد

ـ: ويقول ض ـن تك فال ذئاباً أهله رأيت فإن زماِنك، ابن ةنأكُِن
تأكلهم ذئباً تكن فال ضأناً رأيتهم وإن .يأكلوك،

الطحس: ويقول يف تواقعوا وصوفيته الزمان .)١(فقهاء
يف الشفاف((وقال ـيخ) : ٧: ٢())اجلوهر الش ـيخنا ش وكان

ـه واللّ ـهار والن ـل باللي االستغفار كثري عنه اللّه رضي عبدالرمحن
إىل ـة درج ـن م ارتقى فإذا درجة، إىل درجة من يرتقي م، ـ أعل
يف األوىل يف ـه نفس رأى منها، تعاىل اللّه يستغفر منها أعلى درجة

معرفة عن التقصري اللّهحمل صلى النيب قال ولذلك منها، تعاىل اللّه
م ـ وسل ـر: عليه ففس مرة، سبعني اليوم يف تعاىل اللّه ألستغفر إين

م ـ ـ وسل عليه اللّه صلى أنه ذلك قوله عنهم اللّه رضي ـماء العل
ـة درج إىل درجة من ارتقى فإذا درجة، وكذا كذا يوم كل يرتقي

                                                                                                                             
يقول ـل: علوي مجي ـن ب الغيث أيب ـزلة من يف عنه اللّه رضي عبدالرمحن الشيخ

ـل أه وفاق اآلفاق، يف ذكره وشاع الوالية سيف قُلد قد أبوالغيث وكان اليمين،
ا وقاتل الشموس مشس شأنه لعلو ومسي أقرانه، على وتقدم والنفوسزمانه، .ألهواء

أي)١( ، املزالق وخمالفات: الطحس كثرية حماذير يف .وقعوا



 

  )٢٨(

التقصري حمل يف األوىل رأى منها فيستغفرأعلى تعاىل اللّه معرفة عن
عليه اللّه صلى النيب حمجة السالكون هم تعاىل اللّه وأولياء منها، اللّه

م ـ .وسل
ـد عن ـقاف الس عبدالرمحن الشيخ عادات بعض عن أيضا وقال

ـمريدين وال ـمساكني وال للفقراء يف: اإللباس ـا عاداتن من وكان
تع اللّه رضي عبدالرمحن الشيخ شيخنا عمر يشتريآخر أن عنه اىل

ـه علي ـيت ال ـه خوذت يعطيه والشيخ الشيخ، ويعطيها خوذة أحدنا
. )١(تربكاً

مريديه يف عبدالرمحن الشيخ تأثري عن أيضاً ـيد: وقال الس أخربين
قال علوي أيب بن أمحد بن بكر أيب بن الشيخ: حممد حكمين ـما ل

ع وزالت الدنيا حمبة عين ذهبت عنه اللّه رضي صفاتعبدالرمحن ين
ـك ذل يف حمموداٍت صفاٍت ا وأُبدلت يفّ، أعرفها كنت مذمومة

اآلن إىل مزيد يف وأنا الشيخ، فيه حكمين الذي .الوقت
مؤلف ورد))اجلوهر((قال ما على الصاحلني: تعليقاً بعض وكان

عبدالرمحن الشيخ شيخنا يسمي ـوب))الصباغ((ممن القل ـبغه لص
وإجن احملمودة ـتهبالصفات مبجالس ـه من واستراقها فيها كالمه اع

                                                           
.)٤٢: ٢())اجلوهر(() ١(



 

  )٢٩(

السنية والصفات الربانية العلوم .)(وبركته
فيقول بالنعمة يتحدث عبدالرمحن الشيخ ـر: وكان حب ـون يقول

له ما فوجدنا فيه فدخلنا طوله؟ يكون وكم عرضه يكون كم اهلوى
أي فيه، غطسوا فالصاحلون تشرقوا: منتهى، حىت اهلوى حبر غلبهم

ـهبغصصه في السابح املاء يغلب كما تعبه عالمات عليهم وظهرت
أغطس، م ـ ل أنا أما به، ويشرق ـي: أي-فيواريه ـ ـن يغلب م ـ ل

تعب وال مشقة منه تنلين م ـ ـه-ول بغصص ـرقت ش ـ. وال ـ اه
الشفاف(( ) .٦٢: ٢())اجلوهر

قوله عنه حجراً: ويؤثَر ألخذت اللّه غري حيب قليب أن عرفت لو
ما. وفضخته منأو معناه ـا٦٤ص))اجلوهر((يف أيض عنه ويؤثر ،

القيامة: قوله يوم إىل شيخ له ال من شيخ .)٢(أنا
ـِد أَح إىل تسمو ِهمةٌ هلم ـت      فما عِلقَ قد باللِّه همومهم قَوم
الصَّمِد للواِحِد مطْلَِبِهم حسن وسيِّدهم    يا موالهم القَوِم فمطْلَب
ـِد والولَ واللّذاِت املطاِعِم ِمن ـرفإما ش وال دنيا يناِزلُهم ن
ـدِد والع األحواِل يف التَّزيُّن ـقٍ        وال أَِن ـاِئٍق ف ـوٍب ِلثَ ِلباس وال

                                                           
السابق) ١( ) .٧٥: ٢(املصدر
ص) ٢( احلضرة ديوان مقدمة  .٦من



 

  )٣٠(

من ونواحيها، بترمي مساجد عدة السقاف عبدالرمحن الشيخ بىن
املع مسجده املشهورة بالعمارةاملساجد له مالزماً كان الذي روف

سنة بناه مسجد أول وهو وفاته، حىت والباطنة ـ،٧٦٨الظاهرة ه
عنه اللّه رضي ـة: وقال األئم أسسه وقد إال عمارته يف شرعت ما

ـه أركان من ركن على منهم واحد كل ووقف اجملتهدون، األربعة
قبلته يف ـم وسل عليه اللّه صلى .والنيب

في جيلس احلضرةوكان إلقامة واالثنني اخلميس ليليت العشاء بعد ه
وتسمى الراتب((املعروفة، أيب))ليلة آل ـن م ـد أح مات وإذا ،

ـدم بع ـه علي أشري م ـ ث ثالثة، أو مرتني الراتب يترك كان علوي
.تركها

ـه منظومت يف ـها عن الشواف م ـ سال بن سعيد الصاحل الويل قال
العسل(( :))قصعة

األ منار ـوانوامال ك بان الراتب مسجد يف كان فيها ذي والنور
ـه اللّ ـا جاله أنوار

ـره نظ ـه اللّ من فيها الشهره اهل ا حيضر احلضره ذيك نور من
ــه للّ ــي ش ــا لألولي



 

  )٣١(

السقاف ذاك والشيخ االشراف املشايخ نور شاف فيها حضر من يا
ـه اللّ اهل مع حيضر

ـا ينظره من ليت أو ـرها حيض من ياليت أكربها ما تقع حضرة
ـه اللّ ـالالت ج فيها

ـره نظ يل تقع عسى ـره والبك العشي عند احلضره يف وهم دائم
ـه اللّ جود ومن منهم

م ـ ـ ث ـاص، خ ـاع بإيق بالتهليل م ـ ث بالفاحتة، احلضرة وتبدأ
ـفون﴿ يص ـا عم العزة رب ربك ـه﴿﴾إخل.. سبحان اللّ إن

أخرى﴾..ومالئكته فاحتة م ـ .ث

للحضرة، املعتادة الترتيبات حسب السلف بقصائد اإلنشاد ويبدأ
حاوية التكلف، من خالية محيين منط ذات املنشدة القصائد وغالب
ـب ومرات ـات مبقام السامع وربط الذوقي، الوجدان حتريك على
األنيسة ومعاهدها ترمي وذكر الطريق، ومشايخ والصاحلني األولياء

ـقافوقواعدها الس عبدالرمحن الشيخ بعد أضيفت وقد الروحية،
ـع مج وقد الذوق، رجال ولبعض ألوالده أخرى وقصائد تراتيب
يف احلضرة تراتيب كافة املشهور حممد بن عبدالرمحن السيد العالمة



 

  )٣٢(

مساه خاص ـة((كتاب وكيفي فضل يف الصاف العجيب ـمنهل ال
السقاف عبدالرمحن الشيخ .))حضرة

ـمعلوم ـالسوال جم من واحد احلضرة أن التصوف مشايخ عند
ـدان بوج واحلاضرين املريدين حتريك على ـمل يشت الذي الذكر
ـع للطب ـادة الع ـألوف م عن م استعدادا حسب خيرجهم وذوق
ـذكر ال ـى عل ـها وترويض ـنفس ال ترويح من كجزء البشري،
ـوي ترب ـدلول م على قائم احلضرة هذه وأساس فيه، واالستغراق

ا به ومنخيتص ـمام، واهت شديد ولع به وهلم غريهم، دون لصوفية
شروطه :أهم

اللّه-١ وأولياء باللّه الظن .حسن
النفسية-٢ والتسويالت والوساوس اخلواطر .طرد
املريدين-٣ بني الظن .حسن
اللّه-٤ ذات يف البعض بعضهم .حمبة
واألشعار-٥ األذكار يف الواردة ـمعاين بال الكامل .االمتالء
وذكر-٦ بذكره واستئناس اللّه مع حضور احلضرة أن النية عقد

م بركا ونيل م للتأسي الصاحلني مبراتب والتغين .رسوله،
ينتفع أن ـمريد لل ميكن ال فقدت أو الشروط هذه اضطربت وإذا
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ـد وق التصوف، أهل عند احلضرات وقائع وتتفاوت اجملالس، ذه
و وصياح زعيق خالهلا البعض ـراتيعتري حض يف وخاصة إغماء،

إىل ـر األم يتجاوز وقد األخرى، الطرق بعض عند املعروفة الذكر
اإلفراطات هذه وكل األجساد، وطعن بالنار واحلرق الزجاج أكل
ـاء األولي كرامات يف م إراد وقوة اجملاذيب يقني قوة إىل مرجعها
ـن م ـرون اآلخ ـه يقول مبا ـمامهم اهت وعدم باللّه التعلق وصدق

عليهماال .نتقاد
ـالً، أص ـك ذل من شيء يوجد فال بترمي السقاف حضرة يف أما
ـتدمي، املس اإلطراق أو البكاء الصادقني بعض على يظهر ما وغاية
ـد للوج ـرعي الش ـد احل يتجاوز من على اإلنكار كل وينكرون
ـك تل ـن م الذوقي األدب يستسيغه ال ما إىل مييلون وال والذوق،

قد اليت واهليئات ـرقاحلركات الط ـحاب أص من غريهم . يفعلها
يضرب ما على السقاف حضرة على املنكرين إنكار اليوم وينحصر
ـن م القصائد سياق يف يأيت وما والطريان، والدف النفخ آالت من

واالستشفاع والتوسل .االستغاثة
ـر نظ ـة وجه ـن م وجيه األسباب هلذه احلضرة على واإلنكار

ح من أما النقض، مبدرسة ـعهااملتأثرين وض ـيت ال القواعد يثيات
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إنّ إذ ـذاك، آن مواقفهم يربر ما فلهم ومشاخيهم الصوفية ـماء عل
ـالمي اإلس م ـ ـ العال ـالد ب يف والثامن السابع القرن منذ الغالب
باجلواز ـماء العل من كثري وأفىت الذوقية، القواعد شأن يف التسامح

السُّنَّ ـماء عل عند وال عندهم يكن م ـ ول احلاالت، بعض منيف ة
ـة العدائي ا بصور اإلنكار مدرسة تظهر م ـ ل حيث التوسُّل، ينكر
ـةً مراِفقَ ـاءت وج جداً، متأخرة مرحلة يف إالّ املسألة هذه حول
ـألة مس ـد عن تقف م ـ ل بعمومها األمة حياة يف خطريٍة لتحوالٍت
ـمني، ـ املسل حياة يف شيء كل مشلت بل الصوفية، عند اإلفراط

املط دائرة من إىلوخرجت ـريط والتف ـراط اإلف بني بالتوسط البة
ِملَِليَّة وانقالبات بدعية أحكام . إصدار

األوىل ـميتني ـ العال ـربني احل بعد املراحل حتوالت أن جنزم إننا
ـا موقعه ـا وطرقه مذاهبها بكافة اإلسالم مدرسة أفقد قد والثانية

وحمكوماً حاكماً بعمومها األمة أفقد كما القدمي، موقعهااإلسالميَّ
والثقايف واالقتصادي ـماعي واالجت القول. السياسيَّ نافلة فمن وهلذا

املفِْرط(( الصويف حنارب هذا))أن عصرنا ـرط((يف املف ـلفي الس ،))لنؤيد
ـام االحتك يف العادل اإلسالمي املوقع فقدا قد األمر حقيقة يف وكالمها

ـرو الف ـض بع يف احملدود الصراع هلما وبقي ـاتوااللتزام، واهليئ ع
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حيث تركهما، أو ما العمل أراد ـمن ل الشرع يتسع اليت والكيفيات
فقط وسائل اختالف وإمنا األمة يف غاية ميثالن .ال

ـده عق يف ومجع التزوج، كثري السقاف عبدالرمحن الشيخ كان
ـواغل ش عن البال تفريغ التزوج كثرة يف يرى وكان نسوة، أربع

وال يفاجلسد، اللّه مراد على القلب ومجع الروح، ـمطالب ل تفرغ
ترمي من وبعضهن ترمي، خارج من نساء له وكان .الذات،

ـاث إن وسبع ذكراً ابناً عشر ثالثة ـني ـن الب من ـاوخلف كم
التاريخ كتب .)١(ذكرت

يف الشفاف((جاء ) :١٠٨: ٢())اجلوهر
أك من اللّه رضي ـالءوكان األج وصدور العارفني، املشايخ ابر

ـة الفائق ـوال األح صاحب احملبوبني، األصفياء وخالصة املقدمني
واهلمم الصادقة، واألنفاس اخلارقة والكرامات الرائقة ـمقامات وال

                                                           
الشفاف(() ١(  ).١٠٨: ٢())اجلوهر
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ـي، اجلل ـف والكش ـي العل ـتح والف ـة، النامي والربكات العالية
الرا ـدم والق اجلليلة، ـمواهب وال اجلميلة ـمحاسن يفوال ـخ س

يف البيضاء واليد الوجود، يف النافذ الطويل والباع احملمود ـمكني الت
ـؤوس ك من األهىن ـمشرب وال الوصل، معارج أعلى إىل السبق
سارت األسرار، لعيون ومنبعاً األقمار لشموس مطْلَعاً الوصل، مدام
ـاع اإلمج ـه إجالل ـى عل وانعقد اآلفاق يف الركبان فضائله بذكر

عم ـبواالتفاق، ركائ ـت وأنيخ بربكاته والوجود القلوب اللّه ر
قطب فهو صفاته، ببديع العارفني قلوب وسلبت هباته لنيل الطالبني
يف نشره فطيب صدقا، احلق إىل الطريقني أهل ومرشد حقا الوجود

مادح كل مدح عنه يقصر مما ذلك وغري فائح .الوجود
مؤلف الشفاف((مدحه مساها))اجلوهر ـاخر((بقصيدة املف باهر

ـيخ الش ـوب املوه األولياء قطب مدح يف الشواهر األنوار وطلعة
ـهماعبدالرمحن عن ـه اللّ رضي احملبوب علي بن حممد الشيخ ))بن

:فقال
ـ ـ جه ـتاِر ـ أَس ـِبِلي ـ مس ـا ـ ـِةأَي ـ وغَفْلَ ٍل

ـدَِّت ـ ص ـِري ـ اخلَ ـِة ـ رؤي ـن ـ ع ـٍل ـ مقَ ـى ـ عل
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ـاً ـ غَض ـاِر ـ اَألبص ـى ـ عل ـاً ـ ـٍرملنِلزام ـ ظَ
ــمَِّت ض ــل الكُ ــا اَألوِلي ــروِس ع يف ـما ــ ل

ــا والبه ــِل والفض ــاِن واإلحس ــِن احلُس ــن ِم
ـزِة ـ عِزي ـاِخراٍت ـ ف ـاٍت ـ مكْرم ـن ـ وِم

ـدى النَّ ـدنُ مع ـدى اهلُ ـس مش ـى العل إمام
ل ـل ـ ـ لك ـين ـ ـ تغ ـه ـ ـ ـبمفاِتيح ـ ـ ِةوس
ـِه ـ حكِْم ـت ـ حت ـا ـ األولي ـع ـ مجي ـب ـ وقُطْ

يد ـت ـ ـدِتوحت ـ وِزي ـت ـ أُِنيلَ ـا ـ م ـِه ـ ي
ـاِدٍر ـ ص م ـ ـ ـِدِهفك ـ بِرفْ ـود ـ يع ـهم ـ من

واِرٍد م ـ ـ ـِةوك ـ العِطيَّ ـزِل ـ جب ـى ـ يحظَ
ـنهم ـ ِم ـل ـ فالكُ ـزل ـ والع ـال ـ الِق ـوف ـ وخ

ـِة ـ ـ ِلهيب ـعونَ ـ ـ خاِض ـم ـ ـ ه ـطْوِتِه ـ ـ ِلس
ـذباً ـ مه ـريفاً ـ ش ـيخاً ـ ش ـذا ـ ب ـت ـ عني

ـِد ـ واِح ـف ـ وص ـِخياً ـ س ـراداً ـ ـِةم ـ أُمَّ
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م ـ ـ ـ عالِئ ـوايل ـ ـ والع ـايل ـ ـ املع يف ـه ـ ـ لَ
ـِة ـ ـ ِهمَّ ـوايل ـ ـ ع يف ـناها ـ ـ س ـواِهي ـ ـ ن

 

ـلٌ ـ فاض ـأِش ـ اجلَ ـب ـ طَيِّ ـجايا ـ السَّ ـرمي ـ ك
ـدِة ـ بلْ ـل ـ كُ ـن ـ ِم ـانُ ـ الرُّكب ـِدِه ـ ِرفْ إىل

ـذكور، امل الشيخ وصف يف املعاين مبسوطة طويلة قصيدة وهي
ب سلطانة باللّه العارفة ـعاروللشيخة وأش مقوالت الزبيدي علي نت

قوهلا منها السقاف عبدالرمحن الشيخ :يف
ـينا يض ـيهم ف الذي وبالشيخ ـمقبلينا ـ ـ بال ـا ـ مرحب ـا ـ ي أال
ـمينا ـ العال رب عند من ـطي ـ اع الذي الغوث هو الدين عماد
ـا حزين ـه قلب ـن م كل يسلي ـايل اللي ـمات ـ ظل عند سراج
ـا مكين ـداً عه سادته وحافظ ــه احملألن ــر حب يف ــاض ــخ ةب
ـذنبينا ـ م ـا ـ إن رب ـا ـ ي م ـ ـ نع ـه ـ جباه ـا ـ فانفعن رب ـا ـ ي أال
ـا حين ـل ك يف ـا دائم صالة ـد حمم ـى عل بالصالة م ـ وخنت

وهي احلضرة يف تقرأ أبيات فيه أيضاً :وهلا
ـام األن قطب املال شيخ على ـالم الس دام ـا م ـه اللّ سالم
ـرام ي ال ـى مرق احلب يف رقا ـيدنا س الدين ـامعفيف اهلم
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ـه أجل من هذا يف الظن حبسن ـله بفض ـهد تش املعرفة وأهل
ـرام ك ـادات س ـاج ت النه ـه مثل شيخ ال شيخنا وحاشا
اللّه من أسرارك من حتظى وما باللّه الظن حسن سلك حبييب
ـام القي ـوم ي اىل احلب قليب   وعقد يف ـهـوجتعل حمل ـك ل ي

فيه أيضاً :وتقول
ا قطب املال شيخ ـانعلى لزم ـوم ي ـل ك ـا من ـه اللّ سالم

ـايلأ املع حاز الذي الغوث يب ـاخر املف ـاق ف فخره من على
ـاين األم ـه اللّ من اعطي وزاد م ـ وعل م ـ حل له الزهد لسان
ـاين وض ـاف هل كل من ـي       صفا خف ـاطن ب له العصر إمام
ـان ش ـع رف املشايخ فوق له ــد املؤي ــن رمح ــد عب يف وذا

م كاس من الوصل آلنوقرب ـه احملب ـاس ك ـن م اللّه سقا
ـان بالعن ـا ملكه ـىت ح صرب ـه الذميم النفس جاهد شريف

ـمجاهدات ـ وال األعمال ـمرة وث ـمرة، ث وجهد عمل لكل
السلف عن ورد وكما الكرامة، وبروز االستقامة االستقامة: حسن

كرامة .أعظم
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شيخ أمثال الشيوخ أنوهؤالء ـذ من بلغوا السقاف عبدالرمحن نا
ـل والعم م ـ ـ والعل والسلوك التربية يف مراتب ماتوا حىت نشؤوا
ورد جيعل مما ومظاهرها، الدنيا عن والبعد بالصاحلني اخللطة وحسن

أمر والكرامات اخلوارق من املنصفاًعنهم عند عليه غبار .ال
د ولكنها غاية وال مطلبا ليست والكرامات ـىواخلوارق عل اللة

فالسري م، كراما تظهر م ـ ل لو وحىت مبوالهم، أولئك ارتباط صحة
عظيم شرف أولئك وأدب منط على اللّه .إىل

ـوارق واخل للكرامات جنعل ـم ل املختصرة الترمجة هذه يف وحنن
ألن ـع؛ املراج من ا مظا يف أرادها من ويطلبها فصوهلا، بني موقعا

األ إشهار بغرض ليست التراجم ـفهذه تعري وإمنا باخلوارق، ولياء
ـوي الترب التدرج وإبراز بالشريعة، االلتزام قواعد واألبناء األحفاد
شريعة من األمسى املطلب وهو األوىل، م حيا يف اآلباء سلكه الذي
ـداء االقت ـوطن م ـاً أيض وهو م، ـ وسل عليه اللّه صلى املصطفى

بالصاحلني .واالهتداء
اليت الطريق خنتصر أن خلطونود على املتأخرين من كثري حرص

ـق طري وتقطع واألجداد، األحفاد بني املعاناة لتطول فيها األوراق
ـاد وفس سوء بفكرة وآبائهم األبناء بني والعملية ـمية العل العالقة
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ـنن تف مهما أبداً يقبل ولن أساسه من يقبل ال أمر وهذا االعتقاد،
ومهم والتشويه، التعمية أساليب يف اإلعالماملتأخرون محلة كربت ا

قد واألزمة احلرج فموقع اإلسالم، وشيوخ البيت آل رجاالت على
السلف تراجم لتناولنا بالنسبة مسبقاً .حدد

ـوارق واخل الكرامات ذكر من االستفادة املتأخرين عند فاألزمة
ـا خالهل من واحلكم أولئك، عند والفعل القول وإفراطات والشطح

ويرهقون العقائد، ـيعلى وتقص ومتابعة مالحقة يف كثرياً أنفسهم
ـد املعتق فساد خالهلا من يقرروا كي ـمشكلة وال املومهة العبارات
ـرين منتص ـربوا ويك ـوا يهلل أن يلبثون ما م ـ ث املقصد، وسوء

عليه هم وما فيه هم ما بسالمة .ومبتهجني
املثال سبيل ـن.. فعلى م أكثر السقاف عبدالرمحن للشيخ أن جند

كرامة وغالبمئة ـمطبوعة، وال املخطوطة التراجم كتب يف مبثوثة
ـره، عاص ـن وم فيه عاش الذي العصر تتعدى ال الكرامات هذه
ـه، حمبي بعض ومن الناس عوام من مجعوها قد واصفيها أن وخاصة
ويكاد حتريراً، أو إمالًء ذاته الشيخ عن مأخوذة كرامة توجد م ـ ول

عبار أكثرها يكن م ـ ل إن نصفها يكون مناميةأن مرائي عن .ة
ـد قواع عن يبحث السقاف عبدالرمحن الشيخ أحفاد من وجيلنا
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ـة، املعرف يف أستاذا السقاف عبدالرمحن الشيخ جعلت اليت الطريق
ـات حيثي ـن م الثاين ـمقدم بال يسمى ورجالً السلوك، يف وإماما
ـة، العلوي املدرسة مسرية ا حدد اليت والعملية ـمية العل القواعد

مس واخلارجيووجه الداخلي م ـ العال إىل ا .ري
عند هذه مرحلتنا يف واإلثبات((ووقوفنا النفي بني الكرامات ))مادة

شرعاً يلزمنا ال من وإرضاء واقتناعه، إقناعه عن يبحث من إلقناع
مدرستنا، مسؤوليات مع تتناسب ال مسألةٌ استرضاؤه؛ وال إرضاؤه

أند مع نقرره أن نود ما مع تتالءم جيبوال ما حول وأضدادنا، ادنا
وهو النقيضني، بني أجله من ـراط((العمل اإلف مأخذ بني التوسط

.))والتفريط
ـول أص من هام أصل املراحل لثقافة أوالً الواعي الفهم مسألة إن
ـاليب وأس ا ذا املدارس فقه دراسة م ـ ث ورجاله، للتاريخ املعرفة

وع مدرسة، كل يف والتعليم والترقي أوالًاألخذ ـيوخها ش ـة الق
ـة خدم يف ـا ودوره رسوله، وسنة اللّه كتاب الشرعي ـمنهج بال
يف ـا وجوده ـت كون اليت هويتها ومصدر الدعوة ونشر اإلسالم

األمر هذا ولعل يف-الواقع، ـمدرسة لل املكوِّنة اهلوية مصدر وهو
واالحنسار-الواقع االنتشار أسباب إدراك يف جداً .مهم
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مد يف حنن ـديناويعنينا ومري ألتباعنا جندد وحنن حضرموت رسة
ـالً وعم ـماً عل املتصل الشرعي منطها على العلوية املدرسة أصول
ـرف ونع ـرف نع أن م ـ وسل عليه اللّه صلى ـمصطفى بال وسنداً
ـا، وتقلبا ـمراحل ـ لل ـمية العل التارخيية الدراسة أمهية اجلميع

من املناسب موقعها يف مدرسة كل الت((ووضع الذي))حوالتفقه
اهلوى عن ينطق ال من لألمة .وضعه

ذوي ـن م ـد العدي تستهوي دمسة مادة والشطحات فالكرامات
نقيضني على ـم إىل: العل حاجة يف األمة وليست ومعارٍض، مؤيٍد

إىل ـة حاج يف اجلميع لألولياء، وال للتاريخ ال الصورية، احملاكمات
اجملت وإقامة احلاضر بناء عن مسؤولة املعاصر،وقفة اإلسالمي ـمع

ـن حن م ـادا وع م عبادا وجتريح األوائل بتسفيه يشتغلون فالذين
اإلسالمي ـمنهج بال الشرعي العمل إلعادة احلاجة أمس يف وإياهم
ـعوبا؛ وش وقيادة اعتقاداً بعينه اإلسالم جاء ما ومىت للجميع، املقنع

ال ـة م و اإلفك وذهب واجلهاالت، اجلهل يف األمل ـركانقطع ش
ولكنه عليه؛ غبار ال بذاته ناطق واحلق يقال-والضالالت، -واحلق

ـذل يب الذي فمِن ـماماً، ت منعدم نقل م ـ ل إن الواقع، يف ـم معت
وجيم األمة يوحد كي ـواٌءاجلهد س ـواء؟ س ـمة كل على يفعها
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م ـ هل االتباع بضوابط يتعلق فيما أو الصاحلني آلثار النظر .. مسائل
قضية نعاجل والتفريط((وهكذا غرينا))اإلفراط وعند . عندنا

ـرب الك ـه وأدرك ـقاف الس الرمحن عبد بالشيخ العمر تقدم ملا
ـا عليه بىن اليت اجملاهدات تلك من عليه كان عما عجز والضعف
ـه إن حىت استطاع، فيما جهده قصارى يبذل ظل ولكنه مرة؛ أول

قا ـهاختذ مع ـرأ ق ـا ورمب إليه، ـمع يست وهو القرآن عليه يقرأ رئا
إال ـالة الص وقت عليه يدخل ال الضعف ذلك مع وكان مدارسةً،
ـالس جم ـن ع ينفك وال للجماعة، منتظراً متطهراً املسجد يف وهو
والتوجيه الدعاء وطلب ـمداد لالست عليه ـمترددين وال .املريدين

طريقته ووجهاء أوالده يرتب كان ـائفكما بوظ ـه عن للقيام
املسؤوليات، حلمل ويؤهلهم واحلضرات، الدروس وجمالس األوقات
ومحل املريدين، بني السلوك قواعد ترتيب على احلرص كل وحيرص

والعزم احلزم مع ـمراعاة وال النظر حسن على .الشيوخ
ـد قواع ـيخ بترس االشتغال عمره أخريات يف مهماته من وكان

حضرموت، ـمدرسة ل وعاداٍتالطريق وعمالً ـماً ِعل ترسخ حىت
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ـقاف الس ـدالرمحن عب الشيخ وكان األتباع، نفوس يف وعباداٍت
ـاره اخت الذي النمط ذات على حضرموت مدرسة تفرد يف يرغب

أمجعني عنهم اللّه رضي املهاجر واإلمام املقدم .الفقيه
ـه طاقات ـب حس عليه اللّه عاهد ما على مثابراً اللّه رمحه وظلّ

يفواستعد ـواله م م ـ عال إىل وانتقل املوت، مرض مِرض حىت اداته
سنة شعبان شهر من بقني لسبع اخلميس وصِعقَت٨١٩يوم ـ، ه

ـواىل وت ـه، بفراق الناس أحوال واضطربت وفاته، خبرب حضرموت
بني مهيب موكب يف جنازته وشيعت الوادي، أطراف من املعزون

على خميم واحلزن والدعاء، ـالالدموع احل ولسان وربوعها، الغناء
اجلميع ـِه﴿: خياطب ِإلَي وِإنا للّه ِإنا قالُوا مِصيبةٌ أَصابتهم إذا الِذين

م. راِجعونَ ـ ه ـك وأُولَِئ ورحمةٌ ربِِّهم ِمن صلَوات علَيِهم أُولَِئك
.﴾املهتدون

وأسالفه أهله بني زنبل مقربة يف اللّه رمحه ـىودفن عل وأقيمت ،
ـابيح، والتس والفواتح القرآن من حضرموت أهل اعتاده ما روحه

طويلة قصيدة من فقال احملضار عمر الشيخ ولده :ورثاه
ضاِمي كُل واسِقي الدَّمع وبثي ـاِمي تن ال ـِك وحي عني يا أَالَ
ـاِم والعظ ـاٍك ب اجلسم مجيع ـه من صار قد الذي فَرِق على
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ـاِميومسكَ باكِْتت ـي قُلَيِب نه فُؤادي من ـمكن ت قد وحبُّه
ـاِم احلم ـوح ن نوحه يشاِبه ـاً نوح ـاه فرق على أنا أَنوح
ـاِم ـ كالقَت ـالم ـ ظ ـاه ـ بفُرق ـا واعتالن ـا ِمن النور فغاب
ــاِم الِقي يف ــراَءةُ الِق ــِه وتبِكي ـايل اللي يف ـد التَّهجُّ ويبِكيِه

ـالِمِم بالسَّ م ـ تخت الرَّمحِن ن ـدنٌ ع ـاِت اجلَن ِمن ومسكَنه
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٥ القرآين املطلع
٧ اإلهداء
٩ احلال شاهد
١١ النسب سلسلة
١٣ املدخل
١٤ بالشيخ عبدالرمحنالتعريف
١٦ ومربوه شيوخه
١٨ جماهداته
٢٠ أسفاره
٢١ وشهرته تصدره
٢٢ مقوالته بعض
٢٤ بالزراعة واعتناؤه زهده
٢٥ وعاداته وفضائله مقامه
٣٠ احلضرة عن نبذة
٣٥ وزوجاته أبناؤه
٣٥ مقامه عن مقوالت
٣٩ من املناماتاملوقف ومرائي الكرامات
٤٤ عبدالرمحن الشيخ وفاة

 


